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Van de
redactie

“Als klagen zou helpen zou ik er meteen mee beginnen”, zei ooit een
dappere schoonzus. Daar moest ik aan denken toen ik, net als velen
van u, de dupe werd van het gestuntel en het ronduit onbeschofte ge-
drag van het Team Zorgpolis van het “volmachtbedrijf” met die snobis-
tische naam. Twee keer “ae” in je naam? Doe liever je werk goed en
ga fatsoenlijk met je klanten om! 
Maar goed, toen ik de vele spookincasso’s en de “radiostilte” zat was
heb ik alle (deels onbeantwoorde) e-mails uitgeprint en naar hun di-
rectie gestuurd met de vraag of dit hun gebruikelijke manier van wer-

ken was. Mijn bankrekening is immers geen grabbelton!
Vervolgens kwam er een uiterst beleefde brief van de afdeling
klachtenbehandeling met een kadobon en veel excuses. Maar de
vraag die ik stelde werd niet beantwoord…
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat, als klagen helpt, je het
zeker moet doen. Maar laten we hopen dat op de aanstaande Alge-
mene Vergadering dit onderwerp niet meer aan de orde hoeft te
komen.

Inmiddels heeft u deze Buitenband voor u liggen met daarin weer
veel nuttige en ook aangename onderwerpen. Bram blijft nog een
tijdje terugblikken, Annette heeft weer allerlei praktische tips voor
ons verzameld, de excursies komen ruim aan bod, enzovoort. En
voor mijzelf is de oude wens in vervulling gegaan om Jacques van ’t
Riet weer eens te horen spelen op zijn mooie gitaar. 
Heeft u ook een interessante liefhebberij of weet u iemand die u
best wel eens in dit blad zou willen zien? Aarzel niet en laat het
even weten. Alvast bedankt! 

Henk van Loon

Bestuurs
praat

De zomer ligt weer achter ons. Een zomer met een koude start. In de
aanloop naar de zomer heb ik de perikelen rond Aevitae als een koude
douche ervaren. Uit de diverse e-mails en berichten die ik heb ontvan-
gen kom ik tot de droevige conclusie dat ‘klantvriendelijkheid’ niet
hoog heeft gescoord. Er is nog een gesprek gepland om meer achter-
grondinformatie te krijgen. Daarna zullen we bezien hoe we die infor-
matie kunnen verspreiden.

Zonniger ging het met onze excursies. Aan de drie excursies (Spoor-
wegmuseum, Delft en Heusden/Woudrichem/Loevestein) hebben in
totaal ongeveer 250 personen deel genomen. Ook de voorgaande
twee jaar waren het ongeveer dezelfde aantallen. We mogen ons ook
gelukkig prijzen met onze organisatiecommissie. Zelfs het weer had-
den ze kennelijk in de hand. De commissie verdient dan ook een groot
compliment. In deze Buitenband lezen en zien jullie meer van de ex-
cursies. Op de boottocht naar Woudrichem en Loevestein ging eigen-
lijk maar één ding mis. De batterij van de microfoon kon onvoldoende

worden opgeladen en er was geen reservebatterij. Zodoende hebben
de deelnemers mijn dankwoord aan boord moeten missen. Op de
wandeling naar mijn auto constateerde ik dat ook leden van de VG-
ANWB tegen dergelijke problemen aan kunnen lopen. Al was het nu
een accu die leeg was gelopen omdat het licht aan was blijven staan.
Een gevalletje van een ‘vreemde’ auto. Maar met behulp van een
vriendelijke inwoner klaarden de oud-wegenwachten dat akkefietje
even zelf. 

Zoals de vorige keer al is gemeld is Dick Kooman gekozen als bestuurs-
lid. Op de jaarvergadering hadden we ook graag een opvolger voor
onze bestuurssecretaris Helma Lippmann willen introduceren. Het
geluk was toen even niet met ons. Op een leeftijd waarop je gepensio-
neerd raakt willen gezondheidsproblemen een goede wil en goede be-
doelingen wel eens in de weg staan. Het bestuur moest dus op zoek
naar een nieuwe kandidaat. Er waren zelfs twee kandidaten. Na een
kennismaking heeft het bestuur gemeend in Gerda Jozee een goede
opvolger te hebben gevonden. Zij zal volgend jaar in de Algemene Ver-
gadering officieel als bestuurslid worden voorgedragen. Maar in okto-
ber zal ze de werkzaamheden van Helma gaandeweg overnemen. De
VG-ANWB is Helma veel dank verschuldigd. Ook zij is voor de officiële
benoeming al gestart met de secretariaatswerkzaamheden en is na af-
loop van de zittingstermijnen met enthousiasme haar taken blijven
verrichten. 

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

De zomer...

is volgens de meteorologische kalender alweer bijna op zijn retour…
maar wij willen er nog niet aan! De herfst mag wat ons betreft nog
even op zich laten wachten. We genieten nu - in augustus - nog met
volle teugen van de zomerse temperaturen! 
Ook tijdens de beide excursies - in Delft en Woudrichem - hebben de
weergoden ons goed bedacht. Mede daardoor, maar vooral ook door
het enthousiasme van de deelnemers, zijn dit twee prachtige dagen
geworden, waar wij met een tevreden gevoel op terug kijken. Om
deze dagen nog eens te herbeleven, bekijkt u dan vooral de foto’s nog
eens op onze website! (www.vg-anwb.nl)

Waar wij toch ook iedere keer opnieuw weer van genieten, zijn de har-

telijke bedankjes die wij ontvangen voor de bloemen die wij laten be-
zorgen ter gelegenheid van uw kroonverjaardagen en huwelijksjubi-
lea! Het geeft ons het gevoel dat u het net zo leuk vindt om met een
bloemenhulde verrast te worden als wij het vinden om u daarmee te
verrassen! 
Mocht u nu denken, “maar ik heb nog nooit iets ontvangen“ terwijl u
al een of misschien meer “kroondagen” tijdens uw verenigingslidmaat-
schap beleefd hebt, laat u ons dat dan a.u.b. weten. Van menig lid
hebben wij nl. nog niet alle gegevens compleet, hoewel wij erg ons
best daarvoor doen! Datzelfde verzoek geldt natuurlijk voor iedere wij-
ziging die zich in uw (persoonlijke) gegevens voordoet.  
Voor dit moment rest ons u een prachtige nazomer te wensen en een
even zo mooie herfst! Rolf van der Loo en Mieke Geursen
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De dag begint met een zonnetje, maar tegen koffietijd zien we
dat donkere wolken zich boven de Markt in Delft samenpakken.
Eric Overdijk haast zich om bij de VVV een paraplu te kopen. En
u weet wat dat betekent: dan blijft het droog! En zodoende
hebben we uiteindelijk    fantastisch weer voor onze rondwan-
deling door Delft op woensdag 10 juli.  

Bijna 80 leden van onze Vereniging hebben zich ingeschreven
om deze historische stad te bezoeken. Op het terras van Grand
Café Willem van Oranje genieten we eerst van koffie of thee
met keuze uit diverse soorten gebak. Daarna wordt de grote
groep in 5 kleinere verdeeld. Marijke Tuurenhout (voorheen
werkzaam bij Sociaal Medische Dienst) is een van onze gidsen.
Zij en haar man Thijs (fotograaf en auteur van onder andere het
boek Zicht op Delft) kennen deze stad zeer goed omdat dit ook
hun woonplaats is. Marijke is een uitstekende gids die ons zeer
veel over de stad, de prachtige panden en kerken en haar histo-
rie weet te vertellen. Een deel van ons gezelschap brengt ook
een bezoek aan museum Het Prinsenhof, waar Balthasar Ge-
rards De Prins van Oranje met schoten om het leven bracht. Ter
afwisseling maken we een rondvaart van 45 minuten door de
grachten. Een enthousiaste werkstudent wijst ons vanaf het
water op de vele bezienswaardigheden. Dan zie je pas echt hoe
scheef de kerktoren van de Oude Jan staat! Wist u dat naar ver-
luidt de fundering vroeger uit dierenhuiden bestond? Ook het
nieuwe Vermeer Centrum wordt door ons bezocht. Langs de
wanden in de expositieruimte zijn zeer goede replica´s van het
totale werk van Vermeer te bewonderen. De gids wijst ons op
het gebruik van de symbolen op de schilderijen. We moeten ons
realiseren dat in die periode menig persoon niet kon lezen of
schrijven. Aan de symbolen ziet men wat het tafereel op het
doek aan diepere betekenis heeft. 
Tip: in de museumwinkels van vele musea zijn vaak aardige 
cadeautjes te koop.
In restaurant De Prinsenkelder wordt de buffetlunch gebruikt.
Een goede koffietafel aangevuld met een heerlijk warm kalf-
spasteitje en vers fruit ter afsluiting.
´s Middags staat een bezoek aan de Nieuwe Kerk op het pro-
gramma. Zoals u weet zijn veel leden van onze Koninklijke Fami-

lie hier begraven in de grafkelder. U herinnert zich vast nog de
tv-beelden van de begrafenis van zowel Prins Claus als ook die
van prinses Juliana en Prins Bernhard.
Tegen 16.00 uur keren we terug naar de zonovergoten binnen-
tuin van restaurant De Prinsenkelder. We laten ons een fris bier-
tje of wijntje met wat bitterballen goed smaken na deze
intensieve en interessante dag. 
Voorzitter Beno Koens sluit de dag af met een kort dankwoord
aan allen die deze dag tot een succes hebben gemaakt en
spreekt de hoop uit dat velen zich ook zullen aanmelden voor
de excursie naar Woudrichem op 21 augustus.

Delft

Stads-
wandeling

Tijdens de excursies zijn zoveel foto’s gemaakt dat het on-
mogelijk is deze allemaal in de Buitenband te plaatsen. 
Een selectie uit deze reportages hebben we opgenomen.
U kunt alle foto’s zien op onze website: www.vg-anwb.nl
Veel kijkplezier met de fotopresentaties.



Buitenband |  najaar   5



6 Buitenband |  najaar



pan af en toe. Poffen kan ook op de barbe-
cue. Wikkel de kastanjes daarbij in alumi-
niumfolie. U eet de gepofte kastanjes
warm met een klontje boter, op smaak ge-
bracht met peper en zout

Bereidingswijze 
kastanjepuree
Was de kastanjes en kruis de schil diep in
aan beide kanten van de kastanje. 
Kook de kastanjes in een snufje zout onge-
veer 10 minuten. 
Giet ze af bewaar het kookvocht. En pel zo
snel mogelijk de schil eraf. Dit gaat het ge-
makkelijkst als de kastanjes nog warm zijn. 
Zorg dat alle schilletjes en velletjes eraf
zijn. 
Kook de kastanjes voor de tweede keer op
een groentestomer in het bewaarde kook-
vocht. En bewaar weer het kookvocht. 
Pureer de kastanjes en voeg naar smaak
en smeuigheid zout, peper, melk, boter en
een beetje kookvocht toe.

Waarom uw haar
grijs wordt
...en of u er iets
aan kunt doen
Dacht u net dat u in de kracht van uw
leven zat, vind u opeens iets glinsterends
in uw haar. Een grijze haar! Meteen voelt
u zich tien jaar ouder. Maar dat hoeft niet,
want vanaf uw 25e levensjaar kunt u al
grijs worden. 

De één grijst als twintiger, terwijl de ander
tot op hoge leeftijd zijn eigen haarkleur
blijft houden. Ook zijn er verschillen per af-
komst. Net zoals u de bruine ogen van uw
vader kan erven, zo erft u ook het tijdstip
waarop u grijs wordt. 

De eerste grijze haren
In een enkel geval kan grijs worden ook
komen door slechte voeding, ziekte, roken
of stress. Vaak begint het grijzen bij uw sla-

Kastanjes
Tamme kastanjes worden tot de noten ge-
rekend maar ze bevatten weinig vet en
eiwit en veel meer koolhydraten dan
noten. Kastanjes groeien in gematigde
streken, waaronder Nederland. De tamme
kastanje is eetbaar. Dat is de wilde kas-
tanje niet. De wilde kastanje is ook bekend
onder de naam “paardenkastanje”. U ziet
het onderscheid aan de puntige vorm van
de tamme kastanje. 
De Latijnse naam Castanea sativa betekent
“eetbare kastanje”. Kastanjes hebben een
zoetige smaak. De Engelsen noemen hem
daarom “sweet chestnut”.

Verse kastanjes zijn verkrijgbaar in het na-
jaar. U kunt ze drie tot zes dagen bewaren.
Het beste bewaart u ze in een papieren
zak, op een koele en droge plaats. U kunt
ook gedroogde kastanjes kopen. Deze zijn
het hele jaar door verkrijgbaar net als de
kastanjes uit blik. Er zijn ook blikjes kastan-
jepuree verkrijgbaar.

Kastanjes kunnen gepoft worden. Gepelde
kastanjes kunnen gekookt worden. Ge-
droogde kastanjes moeten minimaal 12
uur in water worden geweekt, voordat u
ze kunt koken. Pellen van kastanjes gaat
makkelijker als u de kastanjes met een
scherp mes inkerft in de bovenkant en de
kastanjes vervolgens 5 minuten in kokend
water legt. Haal de kastanjes met een
schuimspaan voorzichtig uit het kokende
water. U moet ze iets laten afkoelen (om
uw vingers niet te branden), maar ze moe-
ten nog warm zijn om de zaadhuid er een-
voudig af te kunnen pellen. Kastanjes
hebben een kooktijd van 30 minuten.
Voor het maken van kastanjepuree ver-
lengt u de kooktijd tot 45-60 minuten.
Voor een hartige puree kunt u de kastan-
jes in bouillon koken. Hebt u liever zoete
kastanjepuree, dan kunt u de kastanjes in
melk met een vanillestokje koken.

Voor het poffen van de kastanje maakt u
een inkerving met een scherp mes in de
bovenkant van de kastanje. Dit zorgt er-
voor dat de kastanjes niet uit elkaar zullen
ploffen in de oven. De kastanjes kunnen in
de voorverwarmde oven op 200 graden
Celsius gepoft worden. Het poffen duurt
ongeveer 15 tot 20 minuten. Ze zijn goed
als ze openspringen. Een alternatief voor
de oven is het poffen van de kastanjes in
een pan. Hiervoor doet u de kastanjes in
gesmolten boter in de pan. U houdt het
deksel op de pan en poft ze op niet al te
hoog vuur in 20 minuten gaar. Schud de

Annette’s
allerlei
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pen. Daarna verspreidt het zich over de
rest van het hoofdhaar en ook het li-
chaamshaar. Bij mannen komen de eerste
grijze haren vaak voor in hun baard. 

Wat is grijs haar eigenlijk? Grijs haar is het
gevolg van een veranderde eiwitsynthese,
waardoor er een verlies is van melanine
(het pigment dat kleur geeft aan ons haar).
Hierdoor neemt de concentratie van mela-
nine in het haar af. Het haar wordt grijs.
Wanneer alle melanine volledig verdwijnt,
wordt het haar wit (kleurloos). 
Als het er teveel zijn, kunt u er voor kiezen
om het te verven. Er zijn genoeg produc-
ten op de markt waarmee u grijs haar kunt
verhullen. Van kleurshampoos en kleur-
spoelingen tot haarverf.
Maar u hoeft het natuurlijk helemaal niet
te camoufleren. Een mooie kop grijs haar
kan, vooral bij mannen, erg karaktervol
zijn. 
Het spreekwoord luidt niet voor niets: 

'Grijs is wijs!'

Vijf vragen over
water, een van
de eerste 
levensbehoeften
Water wordt gezien als een van de eerste
levensbehoeften. Veel drinken wordt dan
ook als ontzettend gezond gezien. Maar

hoeveel water hebben we eigenlijk nodig?
En kunt u ook te veel drinken? 

1. Wat is er waar over alle kwaliteiten
die aan water worden toegedicht (mooie
huid, helpen bij afvallen, goed voor stoel-
gang)?

Water is essentieel voor ons als mensen.
Wij bestaan namelijk voor 60 tot 70 pro-
cent uit water. Het is betrokken bij allerlei
lichaamsprocessen zoals de ademhaling,
de transpiratie (en dus warmteregulatie),
de stoelgang, de bloeddruk en het afvoe-
ren van afvalstoffen. 
Bij een tekort aan water is er sprake van
een lagere bloeddruk. De huid wordt bij
een lage bloeddruk meer ingevallen en
rimpeliger. Het is echter niet nodig om
meer water te drinken voor een mooie
huid: water gaat huidveroudering niet
tegen. Daar spelen hele andere factoren
een rol in. Op afvallen heeft water in prin-
cipe geen invloed. Wel kan het zorgen
voor een vol gevoel, waardoor u minder
eet. 
Ook de rol van water op de stoelgang is
niet heel direct. Het meeste vocht dat wij
drinken wordt opgenomen door de dar-
men en via de urine weer uitgescheiden.
De ontlasting houdt slechts een klein ge-
deelte van het water vast. Bij een li-
chaamstekort aan water wordt er wel
vocht onttrokken aan de darm of huid. Dit
kan leiden tot obstipatie. Bij normaal drin-
ken is dit echter niet het geval. Meer drin-
ken dan normaal heeft dan ook geen
invloed op de stoelgang.

2. Hoeveel water hebben we nodig?
En wat gebeurt er bij een tekort?

We hebben 2,8 liter vocht nodig per dag.
Ongeveer 300 ml daarvan is afkomstig uit
het lichaam zelf en komt vrij bij allerlei li-
chaamsprocessen. Verder komt 1 liter
vocht uit onze voeding. Die laatste 1,5 liter
moeten we binnen krijgen met drank. Het
maakt niet uit wat, als het maar vocht is. 
De hersenen geven heel goed aan wan-
neer we vocht nodig hebben, dan krijgt u
dorst. Deze prikkel is heel gevoelig, wat
betekent dat een kleine verandering in het
lichaam al snel leidt tot een dorstgevoel.
Bij oudere mensen geeft het lichaam dorst
minder goed aan. Zij moeten daarom be-
wuster om gaan met drinken. 
Een klein watertekort kan leiden tot duize-
ligheid, hoofdpijn, vermoeidheid en een
verminderde concentratie. Bij een groter

tekort is er sprake van dehydratatie (uit-
droging): dit kan gepaard gaan met onder
andere flauwvallen en ademhalingsproble-
men. 

3. Kun je ook te veel water drinken?

U drinkt niet gauw te veel en veel drinken
gespreid over de dag kan geen kwaad. Als
u uzelf aanleert om veel te drinken past
uw lichaam zich daar op aan. De urine is
minder geconcentreerd en u plast meer. U
zult ook eerder dorst krijgen, omdat uw li-
chaam zich afstelt op het meer drinken. 
Wel kan het schadelijk zijn als u in korte
tijd veel water drinkt, bijvoorbeeld twee
liter in een half uur. Uw bloed raakt snel
verdund en het lichaam kan dat niet aan.
De concentratie zouten in het bloed wordt
minder en u heeft een teveel aan water in
het lichaam. Er is dan sprake van acute hy-
ponatriëmie, ook wel bekend als water-
vergiftiging. De lichaamscellen kunnen niet
goed met deze situatie omgaan en zwellen
op. Als hersencellen opzwellen kunt u in
coma raken. Bij hyponatriëmie is het van
belang om water drinken te minderen.

4. Kan de waterbalans ook verstoord
raken?

“Normaal gesproken is ons lichaam heel
goed in staat om de waterbalans op peil te
houden. Hier spelen hormonen, de dorst-
prikkel en de uitscheiding door de nieren
een belangrijke rol in. Zoals gezegd kan te
veel drinken leiden tot een acute versto-
ring van de waterbalans, maar bepaalde
situaties of aandoeningen kunnen ook lei-
den tot een chronische verstoring. 
Stressvolle situaties of longtumoren heb-
ben bijvoorbeeld invloed op het hormoon
vasopressine. Dit hormoon haalt water
terug uit de voorurine. Bij aandoeningen
als hartfalen, levercirrose en zwanger-
schapsvergiftiging is er sprake van een ver-
stoorde bloeddruk. 

8 Buitenband |  najaar
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In beide gevallen houdt het lichaam een te
veel aan water vast. Ook bij overgeven en
diarree kan er sprake zijn van een ver-
stoorde waterbalans als gevolg van een
verstoorde bloeddruk.

5. Is er een verschil in water? Bijvoor-
beeld tussen kraanwater en mineraalwa-
ter?

Er bestaan zeker verschillen tussen soor-
ten water. We drinken eigenlijk nooit puur
(gedestilleerd) water zonder zouten, maar
meestal mineraalwater of kraanwater. 
Mineraalwater is regenwater uit de onbe-

In de ALV van april jl. ben ik gekozen als lid
van het bestuur van de Vereniging van Ge-
pensioneerden ANWB, met als taak de be-
hartiging van de belangen van de
gepensioneerden. Dat betreft zowel het
overleg met de ANWB over de faciliteiten-
regeling als het meedenken/-praten in de
deelnemersraad van het ANWB Pensioen-
fonds.

Belangenbehartiging is een belangrijk on-
derdeel van mijn werkzaamheden bij de
ANWB geweest. Als senior expert trans-
port & vehicles en als international public
affairs officer lobbyde ik vanuit EPA en ALB
voor de belangen van onze leden/automo-
bilisten in Nederlandse en Europese regel-
geving. Momenteel werk ik nog als
freelance consultant op dit gebied.
Daar gaat sinds de crisis in de auto-indus-
trie niet zoveel tijd in zitten, zodat ik vol-
doende tijd overhoud voor de zes
kleinkinderen. En ook onze jongste doch-
ter kan weer wat vaker bezocht kan wor-
den, nu ze vanuit Californië naar Engeland
is verhuisd. 
Verder maak ik deel uit van een roeiploeg
met andere pensionado’s, die heel ambiti-
eus traint voor wedstrijden als de jaarlijkse
Head of the River in Amsterdam over acht

kilometer, met in het veteranenveld tegen-
stand van zo’n 60 andere “achten”. We
eindigen altijd ongeveer halverwege het
veld…

In juni 1979 kwam ik in dienst bij de ANWB
als onderzoeker bij de afdeling Waren- en
Dienstenonderzoek (WaDo). Na diverse an-
dere functies binnen de ANWB ben ik in
augustus 2008 met VUT gegaan en sinds-
dien ben ik lid van de VG-ANWB en vanaf
september 2012 als een echte gepensio-
neerde. Na alle jaren ontmoet ik graag nog
van tijd tot tijd een aantal oud-collega’s en
probeer ik ook anderszins nog voeling met
de ANWB te houden. Zo repatrieer ik nu
een paar maal per jaar auto’s uit het bui-
tenland voor de Alarmcentrale. Dat is ove-
rigens een activiteit die ik ook al ruim 40
jaar geleden in mijn studententijd voor de
ANWB uitvoerde, toen ik gestrande auto’s
uit het buitenland terughaalde met een
Mercedes 900D met aanhanger.

Op de laatste nieuwjaarsreceptie vroeg
onze voorzitter Beno Koens of ik deel zou
willen uitmaken van het bestuur van de
VG-ANWB. 
Na in het afgelopen najaar bestuurstaken
voor mijn roeivereniging te hebben beëin-

Kooman
Dick

nieuw lid van het bestuur VG-ANWB

bouwde grond. De zouten waar het water
in de grond langs stroomt, bepalen de
smaak van het water. 
Aan mineraalwater mag niets worden toe-
gevoegd.
Kraanwater is gezuiverd oppervlaktewater.
De samenstelling is bij wet vastgelegd. In
Nederland is de kwaliteit van het kraanwa-
ter goed, misschien zelfs een van de beste
ter wereld.
Voor onze gezondheid maakt het niet uit
wat u drinkt: de nieren filteren de stoffen
uit het water die ze nodig hebben. Er is
geen bewijs dat mineraalwater beter is
dan kraanwater of andersom. Wel kan de
smaak heel anders zijn.

digd was ik geïnteresseerd in een nieuwe
taak.
Ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in
financiële zaken, heb een studie bedrijfs-
kunde gedaan en ben penningmeester ge-
weest in diverse verenigingen.
Maar nu hebben vooral de huidige ontwik-
kelingen in pensioenland en de daarmee
gepaard gaande zorgen mijn interesse. In-
middels draai ik mee in het opleidings-
klasje van Bert Nollen, directeur ANWB
Pensioenfonds, om zo veel mogelijk kennis
over de materie van het Pensioenfonds op
te doen. Ik hoop met behulp daarvan als
vertegenwoordiger van de VG een nuttige
bijdrage te kunnen leveren aan de belan-
gen van de gepensioneerden van de
ANWB.

Dick Kooman, juli 2013

Woensdag 6 november 2013
zal voor de tweede maal een 

informatiemiddag worden gehouden
over het onderwerp 

Testamenten en Zorg

De locatie is van der Valk Hotel 
De Biltsche Hoek, 

De Holle Bilt, 3732 De Bilt.

U ontvangt hierover later 
een uitnodiging. 

Leden vanonze vereniging die vorige
keer op de wachtlijst stonden zullen
met voorrang worden behandeld.
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Pensioen
privé

Deze lovende woorden staan in het gas-
tenboek van het motorschip Merlijn,
waarmee oud –collega Jantien Wonder-
gem sinds 2002 fietsvaarvakanties aan-
biedt. Een van de reisleiders daarbij is
Jacques van ’t Riet. Hij doet dat zo’n vijf
keer per jaar, soms ook samen met zijn
vrouw Marianne.

Het is 1 augustus en fotograaf Leo en on-
dergetekende zitten bij Jacques op de
bank. Zet drie muzikanten bij elkaar, dan
gaat het gesprek al snel over muziekinstru-
menten. Met enige trots laat Jacques zijn
nieuwste aanwinst zien, een fraai ge-
bouwde ukelele die hij uit New York mee-
nam. Een leuk detail is hierbij de
hygrometer in het koffertje, waarmee de
juiste vochtigheidsgraad voor het instru-
ment in de gaten kan worden gehouden. 

Mensen Uit De Nood, (www.smudn.nl).
Bescheiden als hij is begon Jacques er zelf
niet over, maar als ik ernaar vraag begint
hij te vertellen. Enkele jaren geleden was
er een vrijwilliger van Jacques’ team Kwali-
teitsbeoordelingen/campings, die voorzit-
ter bleek te zijn van deze stichting en na
verloop van tijd besloot Jacques de hel-
pende hand toe te steken. Deze stichting
ondersteunt een aantal projecten in India
voor hulp aan de uitgestotenen, zoals ver-
standelijk gehandicapten. Daarnaast
wordt onderwijshulp gegeven aan ca. 500
kinderen en hun moeders. En er wordt
nog meer gedaan. Zelf is Jacques samen
met voorzitter Henk van Nunen in 2012

Meestal speelt Jacques voor zijn eigen ge-
noegen en in kleine kring. Door de tijd
heen heeft hij ook wel eens een duo ge-
vormd met andere instrumentalisten en
een klassiek geschoolde zangeres, die
prachtige Ierse volksliederen zong. Maar
voorlopig is het ook leuk zingen en gitaar-
spelen met de gasten op de hotelboot
Merlijn. En dat kan voortaan ook met de
ukelele; dat is mooi een maatje minder.

Het gitaarspelen pakte hij ooit opnieuw se-
rieus op toen hij een sportblessure opliep;
hij besloot toen weer klassiek gitaarles te
nemen. Dat hij de lessen met goed gevolg
heeft doorlopen liet hij meteen even
horen. En weer viel me die prachtige klank
van zijn instrument op, waarbij hij meteen
demonstreerde hoe je door de positie van
je hand het geluid kunt beïnvloeden.

Een andere hobby van Jacques is
(race)fietsen. Veel tochten maakt hij met
zijn maatjes van de ANWB fietsclub, waar-
van hij voorzitter is. Ooit werd hij uitge-
daagd door secretaris Peter Turk en kreeg
al snel de smaak van grote fietstochten te
pakken. Zo staat bijvoorbeeld voor 2014
Mallorca op het programma.

Reisleider, tourfietser, gitarist, is er nog
meer? Inderdaad! Bij toeval kwam ik er
achter dat er een stichting bestaat waar-
van Jacques de secretaris is, t.w. Stichting

op bezoek bij
Jacques van ‘t Riet

Die Tagestouren am Moselfluß
unter Jacques Leitung war´n ein Genuß.
Er ist ein wirklich patenter Mann,
der ganz phantastisch Gitarre spielen kann. 
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ter plaatse gaan kijken (op eigen kosten!)
en er staat alweer een nieuw project op
stapel. Deze keer voor hulpbehoevenden
die door hun eigen falende overheid in de
steek worden gelaten. En het is goed om
te weten dat bij deze stichting van iedere
ontvangen euro er 97 cent rechtstreeks
naar de projecten gaat!

Terwijl Leo nog wat foto’s maakt pakt 
Jacques de ukelele om een paar akkoor-
den te oefenen. Samen zingen we iets van
The Everley Brothers en dan blijkt alweer
dat de tijd is omgevlogen. Tja, zet drie mu-
zikanten bij elkaar…

Henk van Loon



De overgang
Een nieuwe bloeiperiode bij de ANWB
begon met de komst van Paul Nouwen als
hoofddirecteur. De organisatiestructuur
werd even opgeschud en duidelijk vastge-
steld. Ook  de ANWB-strategie werd bijge-
steld en benoemd: we zijn een autoclub
en de leden staan op nummer één!  Zo
simpel is het!

Voor mijzelf was het ook een overgangs-
fase naar een nieuwe situatie en omdat
dat voor mij in die periode veel aandacht
vergde zal ik in dit stukje wat persoonlijke
ervaringen met u delen. Het laat ook zien
dat in die tijd (1986-88) bij de ANWB veel
mogelijk was, in positieve maar ook  in ne-
gatieve zin.

Positief was bijvoorbeeld dat ik een luxe
training kon volgen op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling, zo’n soort training
waarbij je via allerlei invalshoeken gaat kij-
ken wat je nu met de rest van je werk-
zame leven wilt doen. Deze training
duurde tien dagen, één dag per maand
met nog andere cursisten van allerlei be-
drijven, bij een gerenommeerde manage-

mentgoeroe, Thale Bout in Amsterdam.
Wat ik er precies van geleerd heb weet ik
niet meer, maar het was wel een heel in-
tensief, boeiend en leerzaam traject.

Daarnaast werkte ik aan een soort opdracht
om de ANWB meer klantgericht te maken,
zoals op dat moment bij meer bedrijven ge-
beurde, onder de noemer “project kwali-
teitszorg”. Dit was een opdracht van John
Ekel, toen Hoofd van de afdeling Konsu-
mentenbelangen, waaronder ook Erkennin-
gen, Bondsinstellingen, Waren- en
Dienstenonderzoek en Klachtbehandeling
viel. Het was een opdracht die mij wel aan-
sprak, veel onderzoek en ontwikkelings-
werk en veel kijken bij andere dienstver-
lenende bedrijven (KLM, AMRO, NS, etc). 

Samen met John Ekel heb ik toen menig
kwaliteitsseminar gevolgd om precies te
doorgronden wat deze nieuwe manage-
mentmethode allemaal inhield en dat was
echt veelbelovend!

Een andere invalshoek was de ontwikke-
ling van interne managementtrainingen bij
de ANWB samen met Wim Baggerman
van afdeling Opleidingen. Vanuit de afde-
ling  Organisatie gaven wij de eerste in-
terne trainingen aan nieuwe managers
van de ANWB o.a. op het gebied van orga-
nisatie-ontwikkeling. Dit was het begin van
een latere reeks van allerlei management-
trainingen. Voor mij was het de eerste
keer dat ik “voor de klas stond” en ook dat
sprak me wel aan.

In het verlengde van het klantgericht
maken van de ANWB wilde John Dölle ook
zijn afdeling P&O meer klantgericht maken
en hij stelde een werkgroep in van vijf me-
dewerkers van de verschillende secties om
met concrete voorstellen te komen. Deze
werkgroep Houding bestond uit Tineke
den Haan (Bedrijfsmaatschappelijk werk),
Wim Baggerman (Opleidingen), Erik Keus
(Personeelsadministratie), Albert Vos (Per-
soneelszaken) en ik namens Organisatie.
Een leuk groepje, dat er al snel achter
kwam dat je alleen goede adviezen kan
geven over klantgerichtheid als je zelf ook
klantgericht bent! Dus daar werd eerst de
aandacht op gericht.
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Bram
blikt

terug
deel 8 

Paul Nouwen

Thale Bout

John Ekel

Wim Baggerman

John Dölle



Maar er was ook een minder prettige ont-
wikkeling gaande, ik kon het namelijk niet
zo goed vinden met mijn toenmalige baas.
En ondanks mijn jarenlange ervaring en
mijn positieve staat van dienst kwamen
we niet echt tot elkaar. Er dreigde voor mij
een donkere toekomst, waarbij ik zou
moeten uitkijken naar een andere job. Ie-
dereen kent het gezegde “Als er een deur
voor je gesloten wordt gaat er wel ergens
anders een raam open” maar als je voor
zo’n gesloten deur staat zie je dat niet. Dus 
opeens zat ik midden in een crisis, terwijl
ik juist zulk leuk werk had en met zulke
leuke dingen bezig was bij zo’n leuk be-
drijf…. En nog een vrouw en vier jonge kin-
deren thuis.
Het was een spannende tijd, waarin ik
heen en weer geslingerd werd tussen
hoop en vrees en goed bij mijzelf te rade
moest gaan om  te kijken wat ik echt wilde
en wat er ook echt zou kunnen. Perso-
neelsadvertenties in de krant waren
opeens veel belangrijker dan wereld-
nieuws… Gelukkig had in die tijd veel
steun aan de leden van de werkgroep
Houding.

Toch ging er toen een raampje op een kier.
Vanuit het project Kwaliteitszorg was er
door de directie besloten om iemand aan
te trekken bij de afdeling Konsumentenbe-
langen om de interne kwaliteitszorgfunctie

binnen de ANWB op te bouwen. Een func-
tie die ik overigens zelf beschreven (en ook
gegradeerd) had en die me best wel aan-
trekkelijk leek. Dus ik solliciteerde direct,
maar er waren ook een aantal andere in-
terne kandidaten, dus het bleef tot het
eind toe spannend! 
Maar gelukkig ging het raam helemaal
open, viel de keuze op mij en kon ik een
nieuwe start maken binnen de ANWB bij
een geheel nieuwe afdeling met John Ekel
als nieuwe baas. Het voelde niet alleen als
een ontsnapping uit een vervelende situa-
tie, maar ook als een echte kans om iets
nieuws op te bouwen. Vandaar dat de
toen gekozen naam voor de nieuwe afde-
ling, KANS, Kwaliteit Als Nieuwe Stimulans,
zo mooi paste.

Als extraatje van onze opdracht om P&O
meer klantgericht te maken hebben we als
Werkgroep Houding nog een bijzondere
training ontwikkeld en kregen we van John
Dölle toestemming (en budget) om deze
als een soort proef uit te voeren. De trai-
ning was erop gericht om medewerkers
die al jaren in dezelfde functie zitten weer
even wakker te schudden en naar zichzelf
te laten kijken: Vind ik dit werk nog wel
leuk wat ik doe of zou ik liever heel iets an-
ders gaan doen?
We hebben deze training met z’n dertie-
nen gevolgd tijdens een lang weekend in
een steenkoude vergaderboerderij in
Dalen (bij Coevorden) in november 1988
met tien graden vorst…

Het was een geweldige training, heel in-
tensief, zwaar, vermoeiend, maar vooral
inspirerend en boeiend, zelfs zo dat som-
migen bijna niet meer naar huis wilden…
Op bijgaande foto ziet u  de dertien deel-
nemers, v.l.n.r. Bram Visser, Aad van der
Vlist, Hero Idema, Dick de Bruijn, Annette
Notenboom, Erik Keus, Marjolein Schut,
Hettie (de trainster), Cora Corsmit, Ivy
Baker, Tineke de Haan, Dennis de Vries, Al-
bert Vos en Wim Baggerman. Helaas is de
training ondanks het succes toch niet in
het programma van afd. Opleidingen op-
genomen. 

Voor mij persoonlijk was deze training een
soort afsluiting van 20 jaar organisatie-ad-
vieswerk. Tevens gaf het ook richting en
zin aan mijn nieuwe job van kwaliteitsadvi-
seur, doordat ik besefte dat je af en toe
iets nieuws en heel anders moet doen om
weer op volle kracht verder te kunnen
gaan.

Volgende keer meer over de eerste jaren
bij Kwaliteitszorg onder de codenaam
KANS.
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Werkgroep Houding

Gezin van Bram

Tigertraining
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In het winternummer van de Buitenband
2011 las ik het stuk van Bram Visser over
het plotsysteem dat bij de Wegenwacht-
stations in het hele land jaren in gebruik is
geweest. Een mooi verhaal van Bram; mijn
hart ging weer even sneller kloppen.
Graag wil ik hier nog wat achtergrondin-
formatie geven, omdat dit toentertijd een
behoorlijk deel van mijn werk inhield.
Toen de beslissing was gevallen dat het
plotsysteem zou worden ingevoerd kwam
mijn chef- de heer van Dalen-  bij de heer
Mosheuvel - hoofd WW - vandaan met de
opdracht het een en ander uit te werken.
Na de zaken te hebben doorgesproken
kon ik aan de slag. Het begon voor mij met
het zoeken van een geschikte provincie-
kaart waar het gehele rayon in paste. We
hadden onze afdeling Kartografie in het
hoofdkantoor en ik kreeg alle medewer-
king om te “grasduinen” in de diversiteit
aan kaarten. Al gauw bleek de kaart, waar
nog niet alle kleuren in zaten, het meest
geschikt te zijn. Maar de maten van de
kaarten waren nooit in overeenstemming
met de ruimte die ik nodig had voor het
plotbord…

Wegenwachtstation ’t Harde was het eer-
ste dat op het eerste deel van het nieuwe
praatpaalnetwerk werd aangesloten. Het
betrof toen de A28 van Hoevelaken tot
Zwolle.
De gehele installatie werd geleverd en ge-
plaatst door de Nederlandse Huistelefoon
Maatschappij in opdracht van (en in sa-
menwerking met) de PTT en Rijkswater-
staat. Het plotbord zat tussen twee
bedieningsunits voor de uitgaande ge-
sprekken. De kaart zat er ook al op en de
praatpalen waren ingevuld. (Zie de foto
van het Plotsysteem). Enkele jaren later
hebben we de plottafel in ’t Harde weer
aangepast aan die van de latere Wegen-
wachtstations.

Voor de volgende wegenwachtstations
moesten wij maar zelf dingen gaan uitvin-
den. Via Kartografie kwam ik bij een be-
drijf in de Haagse Newtonstraat dat mij
verder hielp. Met mijn kaart en de maten
van het bord kon ik de vergrotingsfactor
berekenen. Zij gingen vervolgens aan de
slag en na een paar dagen kon ik het resul-
taat ophalen. Toen ben ik gaan praten met
Nico Hoogeboom, onze timmerman en
een echte meedenker en een handige
man. We moesten namelijk een bord
maken met aan de werkzijde een plaat blik
voor de magneetblokjes en een plaat for-
mica op de achterzijde tegen het krom-
trekken. Dit alles in de kleur grijs, passend
bij de units op de werkplekken in de We-
genwachtstations.
Toen kwam het opplakken van de kaart.
Na enig nadenken kwamen we uit op

tweezijdig plakfolie en na een paar misluk-
kingen van kreukels e.d. kregen we toch
de juiste slag te pakken. Daarna ben ik nog
dagen bezig geweest om de cirkeltjes die
de praatpalen markeerden op de juiste
plek te plakken en het driecijferige praat-
paalnummer in het cirkeltje te monteren;
een monnikenwerk. Als dan alles erop zat
moest er nog een stevige plasticfolie over-
heen vanwege het schuiven van de mag-
netische plotblokjes.
Vervolgens ging er nog een mooi alumi-
nium U-profiel om het bord en het zag er
inmiddels best aardig uit. Nu moesten we
nog even uitvinden hoe we het bord op de
tafel zouden zetten.
We vonden een verstelbare tekentafel-
steun bij de firma Bleiswijk in Den Haag en
zo kon elke verkeerswacht zijn eigen hel-
lingshoek van het bord kiezen.

Plotsysteem
Wegenwacht

deel 2

Plotsysteem
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deel 3
Wat nog ontbrak in het verhaal, was het
schuifsysteem voor de kaartje van de
pechgevallen. Met timmerman Nico zijn
we gaan brainstormen en daar kwam een
simpel lijkend resultaat uit. Maar het was
toch nog een hele klus voor Nico om dat
schuifbordje zodanig te maken dat de
pechkaartjes goed zichtbaar waren en
goed van links naar rechts geschoven kon-
den worden. We maakten daarbij gebruik
van doorzichtig blauw perspex van 1,5 mm
dikte. Na een aantal proeven werd het re-
sultaat al snel beter en aanvaardbaar.
Want in het begin lagen ze namelijk los op
het bureau, maar toen was het aantal
pechgevallen nog niet zo groot dat de tafel
vol raakte.

Na wegenwachtstation ’t Harde volgde al
snel de andere wegenwachtstations. Eerst
Badhoevedorp en Planken Wambuis,
dacht ik, tot we dertien systemen hadden
staan, verspreid over heel Nederland. De
volgorde van bouw van de wegenwacht-
stations hield verband met de volgorde
van uitbreiding van het praatpalennet
langs de autosnelwegen.
De al bestaande wegenwachtstations
waren houten directieketen voor de

bouw, die waren omgetoverd tot een
bruikbaar wegenwachtstation.

Bij de volgende wegenwachtstations zijn
we begonnen met een andere tafel. Via
onze huishoudelijke dienst – en dan met
name de heer Zonderop – kwamen we op
een tafel met zware kolommen als onder-
steuning, in plaats van poten. Want die
tafel moest een behoorlijk gewicht dragen,
zoals het eerder genoemde plotbord en de
stalen bedieningsunits voor telefoon en
mobilofoon, en wat er verder nog bij-
kwam. Te denken valt daarbij aan het
meten van de buitentemperatuur, want
de wegenwachtstations hadden een mel-
dingsovereenkomst met het KNMI in De
Bilt om op gezette tijden zowel overdag als
’s nacht de buitentemperatuur door te
geven.

De tafel moest eerst pasklaar worden ge-
maakt, met twee grote uitsparingen voor
de bedieningsunits en aan de onderzijde
enkele 220 volt stopcontacten voor di-
verse doeleinden, zoals een TL-lamp
boven het plotbord. Vervolgens werd er
een vrachtwagen geregeld bij Jan Ham van
de garage bij het hoofdkantoor in Den
Haag (hij had er nog een stel staan van Be-
wegwijzering), inladen en dan naar een
van de overige 12 wegenwachtstations.

Daar gingen we (later ook met collega
Kees van Workum) met een of twee PTT-
ers de tafel installeren. Hier hadden we
wel een paar dagen voor nodig, want ook
de praatpaaltafel moest worden opge-
bouwd. Hele bundels kabels werden onder
de verhoogde vloer aangelegd vanuit de
apparatuurkamer. Daar kwamen de kabels
van de praatpalen het gebouw binnen en
gingen eerst naar een kast met allerlei re-
gelapparatuur. Van daaruit gingen ze weer
onder de vloer naar de meldkamer. En zo
ging het ook met de telefoon- en mobilo-
foonkabels.

Net als Bram Visser moest ook ik even in
het verleden graven.

Gijs van den Berg
van de toenmalige Radiodienst Wegenwacht

Plottafel
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Als bestuurslid ben je natuurlijk niet te laat op de locatie, dus
stappen we om 08.00 uur in de auto en rijden zonder proble-
men in een dik uur naar Heusden. Het is een fantastische dag.
De zon schijnt al vroeg en het is vrijwel windstil. Ook in het toe-
ristisch aantrekkelijke stadje Heusden is het nog rustig. De par-
keerplaatsen op het Burchtplein worden nog geveegd en
voorzien van nieuwe witte strepen op de parkeervakken. We
lopen op ons gemak naar de haven. We zijn te vroeg, want de
Columbus ligt nog niet aan de Molensteiger. Geen probleem,
om tien uur gaan de terrassen open en een kopje koffie smaakt
prima na een autorit. Steeds meer deelnemers scharen zich
rondom ons tafeltje. Velen gaan nog even te voet het stadje ver-
kennen voordat we rond half elf nogmaals naar de Molensteiger
lopen. Dit keer worden we welkom geheten door de bemanning
van het schip, die direct begint met het serveren van koffie met
gebak. Vooral de echte Bossche bollen van bakker De Groot uit
’s-Hertogenbosch vinden gretig aftrek. Om elf uur vertrekken
we richting Woudrichem. Het is heerlijk toeven op het achter-
dek van het schip. De zon in je gezicht, af en toe een klein
briesje en het mooiste uitzicht dat je je maar kunt wensen.
Groene oevers met schattige huisjes, koeien in de wei, verge-
zichten over water en land. We varen richting Wilhelminasluis.
In een sluis is het altijd boeiend te zien hoe grote en kleine sche-
pen omhoog of omlaag gaan nadat de sluisdeuren zijn gesloten.
De kapitein van de Columbus waarschuwt een kleine sloep die
achter hem ligt, dat zij beter naar voren kunnen varen. Als ons
schip de motor aanzet geeft dat een enorme waterverplaatsing
door de schroef en het sloepje zou binnen een paar minuten vol
water staan!
We varen over de Afgedamde Maas richting Woudrichem. On-
derweg zien we nog een van de laatste steenfabrieken. Vroeger
werd de klei uit de uiterwaarden gebruikt voor het fabriceren
van baksteen. Met een glas frisdrank, wijn of bier in de hand ge-
nieten we van de plaatsen Wijk en Aalburg, Veen, Andel en Rijs-
wijk. Dan is het tijd voor een kopje soep of een warm pasteitje.
Daarna staat het lunchbuffet alweer klaar. Tegen de tijd dat we
aan een dessert van vers fruit en bavarois zitten naderen we het
plaatsje Woudrichem. Hier gaan bijna 50 deelnemers van
boord. Op de kade staan de twee stadsgidsen al te wachten die
een rondwandeling door Woudrichem gaan begeleiden. Een
kleinere groep brengt een bezoek aan het Visserij museum. In
vroeger tijden was Woudrichem een vissersstadje. Met de
kleine zalmschouwen werd op de rivier vis gevangen. Ook nu
zien we nog enkele van deze karakteristieke scheepjes varen.
Het overige deel van ons gezelschap blijft nog even aan boord.
We varen naar Slot Loevestein. Daar staan twee dames in histo-
risch kostuum klaar om ons mee te nemen in het Slot. Natuurlijk
kennen we allemaal het verhaal van Hugo de Groot en de boe-

Woudrichem
Excursie

kenkist, maar zoals deze dame het vertelt is het toch veel span-
nender!
Voor kinderen is het Slot ook een leuke locatie om te bezoeken.
Ze mogen o.a. maliënkolders van kleine ringetjes maken, boog-
schieten, steltlopen en met een ouderwetse hoepel spelen. Een
idee voor uw kleinkinderen?
Tegen 16.00 uur zijn we weer aan boord en halen we de deelne-
mers uit Woudrichem op. Zodra iedereen weer aan boord is
worden er drankjes geserveerd. Ja, het is dorstig weer met die
zon. Op de terugtocht naar Heusden is er voldoende gelegen-
heid om met oud collega’s bij te praten, te lachen en te genie-
ten aan dek. De bitterballen en andere hartige hapjes vinden
gretig aftrek. Om klokslag 18.00 uur meert de Columbus weer
aan de Molensteiger in Heusden aan. Meer dan de helft van ons
gezelschap loopt naar Brasserie Kareltje, waar het buitenterras
geheel voor ons gezelschap is gereserveerd. We genieten van
een heerlijk diner op deze zwoele zomeravond van de 21e au-
gustus in historisch Heusden. Het was een dag om met veel ple-
zier op terug te kijken.

Annette Notenboom
Coördinator Activiteiten

Een fantastische dag op het water
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vergadering van de Deelnemersraad is
over deze procedure redelijk lang gespro-
ken. 
Het besturen van een pensioenfonds is
thans geen sinecure. De Nederlandsche
Bank heeft eisen opgesteld waaraan be-
stuursleden moeten voldoen. 

In een bestuur wordt er naar gestreefd dat
het bestuur als geheel kennis heeft op het
brede gebied van pensioenen. Als er in het
bestuur van het Pensioenfonds een vaca-
ture is kan er een verschil ontstaan tussen
de behoefte aan het bestuur om de weg-
gevallen kennis op te vullen en de wens
vanuit de deelnemers en pensioengerech-
tigden om een kandidaat met andere des-
kundigheden naar voren te schuiven. Om
conflicten hierover te voorkomen is een
protocol opgesteld. De basis hiervan is een
profielschets dat door het bestuur wordt
ontworpen. Met die schets in de hand
wordt onder deelnemers en pensioenge-
rechtigden naar een kandidaat gezocht die
aan de eisen kan voldoen. 

Marlène Philippus in het
bestuur van Pensioen-
fonds ANWB
In het recente verleden is een vacature in
het bestuur namens de deelnemers ont-
staan. Vooruitlopend op de nieuwe statu-
ten heeft het bestuur wel gehandeld in de
geest van de ontwikkelingen. Het bestuur
heeft Marlène Philippus benoemd als be-
stuurslid. Marlène heeft zowel bij de
ANWB als bij de VG-ANWB ruime ervaring
opgedaan met pensioenen en pensioen-
wetgeving. Als VG-ANWB zijn wij dan ook
blij dat ze bereid is om die bestuurstaak op
zich te nemen.

Opleiding
Het pensioen is een materie waar veel
kennis en kunde voor nodig is. De eisen
van overheidswege worden ook steeds
zwaarder. Niet onbegrijpelijk, want velen
zijn afhankelijk van de kwaliteiten van het
Pensioenfonds. Binnen de Deelnemers-
raad is er sprake van scholing en bijscho-
ling. Voorts is het initiatief genomen voor
een pensioenklasje. Dit is een groep van
personen die zich meer in pensioenzaken
verdiept en waaruit waar mogelijk kandi-
daat bestuursleden kunnen komen. Van
de gepensioneerden maken Ton Groene-
wege en Dick Kooman deel uit van het
klasje.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

Dekkingsgraad 
Pensioenfonds ANWB
De dekkingsgraad per eind juli 2013 was
99,2%. Dat is een forse stijging ten op-
zichte van de stand van 96,1 eind juni
2013. De hoogste stand van dit jaar werd
eind april bereikt en bedroeg 101,9. 

In juli 2013 hebben de beleggingen een
goed rendement gegeven. Belangrijk is
echter ook de stijging van de rente. De
rente is bepalend voor de verplichtingen
van het Pensioenfonds. Dat wil zeggen dat
het fonds voldoende geld in kas moet heb-
ben om ook over een reeks van jaren de
pensioenen te kunnen uitkeren. Als je wei-
nig rente krijgt moet je veel geld in kas
hebben om aan het ‘kasgeld over een
reeks van jaren’ te kunnen voldoen. Als je
een hogere rente krijgt heb je nu minder
kapitaal nodig om door de sterker aan-
groeiende rente toch aan de eis van het
kasgeld te kunnen voldoen. 

De Nederlandsche Bank bepaalt maande-
lijks met welk rentepercentage gerekend
moet worden. In 2012 is een paar keer aan
dat percentage gesleuteld. Het is nu een
zogenaamde UFR rente met als basis een
driemaandsgemiddelde. Eind juli was het
driemaandsgemiddelde van de UFR rente
gestegen tot 2,56%. Dat was het hoogste
niveau van dit jaar. In 2013 heeft de rente
veelal geschommeld tussen 2,45% en 2,50
%. De kapitaalsrente voor langjarige lenin-
gen blijft op dit moment (eind augustus)
nog stijgen. Met de beleggingen gaat het
ook goed. Dat geeft hoop. Met een stij-
gende rente en een goed rendement op
de beleggingen komt een dekkingsgraad
van 104,4% in zicht. Op grond van het Fi-
nancieel Toetsingskader is de minimale
dekkingsgraad namelijk berekend op
104,4%.. Bij die dekkingsgraad is er geen
sprake meer van een tekort. 

In de pers verschenen af en toe berichten
over forse dalingen en zelfs kortingen op
het pensioen per 1 april 2014. Dat lijkt bij
de huidige ontwikkelingen redelijk voorba-
rig. Tot 31 december van dit jaar kan er
echter nog veel gebeuren. Zowel in posi-
tieve zin als in negatieve zin. In het laatste

geval moet wederom rekening worden ge-
houden met kortingen. Dat is voor gepen-
sioneerden extra zuur omdat er ook geen
compensatie wordt gegeven voor de infla-
tie. En die inflatie is behoorlijk aan het stij-
gen. En er is nog een lange weg te gaan
voordat het Pensioenfonds weer kan over-
gaan tot het geven van een tegemoetko-
ming van de inflatie.

Gepensioneerden voort-
aan vertegenwoordigd
in het bestuur van het
Pensioenfonds
Tot heden waren de gepensioneerden niet
vertegenwoordigd in het bestuur van het
Pensioenfonds ANWB. Het was destijds
ook een bewuste keuze van de VG-ANWB
om geen gepensioneerden in het bestuur
te hebben, maar wel in de Deelnemers-
raad. In de Deelnemersraad van het Pensi-
oenfonds ANWB zitten thans drie
gepensioneerden. Tijden veranderen ech-
ter. Er is volop discussie over de bestuurs-
vormen van pensioenfondsen en steeds
meer klinkt de overtuiging dat gepensio-
neerden in het bestuur van een pensioen-
fonds vertegenwoordigd zouden moeten
zijn. Het bestuur van het Pensioenfonds
ANWB heeft het initiatief genomen om
een gepensioneerde in het bestuur op te
nemen. Dat vergt echter wel een statuten-
wijziging. Het bestuur blijft bestaan uit 6
leden. De samenstelling bij de nieuwe sta-
tuten is als volgt:

• drie leden worden benoemd op voor
dracht van de werkgever;

• twee leden worden benoemd op voor-
dracht van de vertegenwoordigers van
de deelnemers in de deelnemersraad
uit de deelnemers;

• één lid wordt benoemd op voordracht
van de vertegenwoordigers van de pen-
sioengerechtigden in de deelnemers-
raad uit de pensioengerechtigden,
gehoord de Vereniging van Gepensio-
neerden ANWB.

Bij deze punten staat nadrukkelijk voor-
dracht. Het is geen bindende voordracht.
Conform de statuten benoemt het bestuur
de nieuwe bestuursleden. In de afgelopen

ınzicht
Pensioen



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het zomernummer 2013 luidt:

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 23 oktober 2013 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Wij hebben 48 inzendingen ( 4 per post en 44 per  e-mail) met de goede oplossing ontvangen.
De trekking door onze “huisnotaris” heeft plaatsgevonden op 6 augustus j.l.

De winnaar is geworden:
Mevrouw R. Hijna te Voorburg. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnares verstuurd.
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Puzzel Horizontaal

1 Op reis zijnde 6 boeiplank 12 heersende
smaak 14 stip 15 autoteken IJsland 17 sym-
bool voor nikkel 18 sluis 20 kerkgenootschap
(afk.) 21 let wel (afk.) 22 gedeelten 25 leer 28
gegevens 29 strijkinstrument 31 dierlijke uit-
werpselen 32 jongensnaam 33 windrichting
(afk.) 35 speelgoed 36 vervoersmaatschappij
(afk.) 37 bijwoord 38 hemellichaam 40
Noord-Atlantische verdragsorganisatie (Eng.
afk.) 42 persoonlijk voornaamwoord 43 van
kracht 44 op die wijze 46 deel van de voet 48
organisatie voor economische samenwerking
en ontwikkeling (afk.) 51 waarnemend (afk.)
53 radon (symbool) 54 gevangenis 56 sym-
bool voor rhodium 57 persoonlijk vnw. 58
droogoven 60 vlak 62 Engelse adel 64 veran-
deren 66 elegant 68 jurist (afk.) 69 gallium
(symbool) 70 voorzetsel 72 zijns inzien (afk.)
73 op dit moment 74 plaats in Zwitserland 76
teelaarde 78 voorsteeknaad 79 stijlfiguur be-
staande uit de herhaling van dezelfde woor-
den aan het begin van opeenvolgende regels.

Verticaal
1 Dag dat men reist  2 voorvoegsel met de
betekenis on- 3 kant waarop de zon staat 4
azijn 5 edelgas (symbool) 7 voorzetsel 8 rivier
Frankrijk 9 binnenkomst 10 Europees land
(afk.) 11 bewustzijn van goed of kwaad 13
wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 16 grote
woonplaats 18 hoe kleding gesneden is 19
soort brood 21 slimme streek 23 muzieknoot
24 en verder (afk.) 26 inhoudsmaat (afk.) 27
muzieknoot 30 mening 34 gewicht van iets
bepalen 36 dichterbij 38 paar 39 kippenver-
blijf 40 windrichting (afk.) 41 windrichting
(afk.) 45 watersporter 47 bijwoord 49 Ameri-
kaanse politieagent 50 melktijd 52 deel van
een gesloten kast 54 munt 55 kader 57 mop-
peraar 59 stil (afk.) 60 persoonlijk voornaam-
woord 61 kunstmatige bevruchting (afk.) 63
reeds 65 tussenwerpsel ter inleiding van een
vragende zin 67 Bijbelse naam 71 voorzetsel
74 verdieping (afk.) 75 voorzetsel 76 voeg-
woord 77 tegenover (afk.).
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